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 چکيده
 مدعي اسالم كه نگاه تكفيري دارند، ردپايتروريستي ها و جريانات بدون شك در بررسي پيدايش گروه

هاي خود را از شود، اما غير از كشورهاي غربي كه بخشي از سياستكشورهاي متنوع غربي يافت مي

فيري به روي تكپدر معنوي جريانات تندكنند، عربستان سعودي نيز به عنوان اين طريق پيگيري مي

به عبارتي ديگر  .جريانات تروريست و تكفيري را تشكيل داده است يعبارتي فصل مشترك همه

گيري، حمايت مالي، القاي گرايشات اعتقادي و بسياري موارد ديگر از همه اين شكل عربستان در 

هاي غربي ان در واقع رابط ارتباط سرويسكند و حتي در بسياري از موارد عربستها حمايت ميگروه

اما واقعيت  .كندها منتقل ميهاي سياسي را به تروريستها بوده و خط مشي و هدايتبا اين گروه

ها چيست؟ و چه چيزي آل سعود را ملزم حضور عربستان در پشت پرده پيدايش و فعاليت اين گروه

 نظر مد مقاله اين در كه ايطقه كرده است؟ فرضيهبه استفاده از اين روش براي برهم زدن امنيت من

 جريانات تحوالت و تأثير تحت شدت به سعودي عربستان دولت خارجي سياست كه است ست، اينا

 ديگر، تعبير اند. بهكرده را تهديد سعودي عربستان امنيت كه است بوده الملليبين و ايمنطقه

 و است بوده« تهديد با مبارزه ديپلماسي»اكنون، ت تأسيس ابتداي از سعودي عربستان ديپلماسي

 كشورها ساير قبال در كشور آن خارجي سياست يكننده تهديدات، تعيين منبع و ماهيت سرشت،

داراي نقش  سعودي خارجي عربستان سياست امنيت در عنصر كه توان گفتمي بنابراين، است. بوده

ي به نتايج از روش تجزيه و تحليل مستندات و ياباست. در اين پژوهش به منظور دست بوده غالب

 تحليلي استفاده شده است. -اطالعات با رويكرد توصيفي

 .عربستان سعودي، منافع، امنيت، داعش، سياست خارجي اژگان کليدي:و
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 مقدمه
شده  هايي تبديلل پرورش تروريستاتصال سه قاره آسيا، اروپا و آفريقاست، به كانون و مح يغرب آسيا )خاورميانه( كه نقطه يمنطقه

ان خيز جهاي نيست كه در كشوري از اين منطقه نفتشود. روز و يا هفتهفعاليت و اقدامات آنها در منطقه افزوده مي يكه روز به روز بر دامنه

هاي گروه يه در كانون حملهاي تروريستي روي ندهد. كشورهاي عراق، سوريه، لبنان، يمن، افغانستان از اهم كشورهايي هستند كحادثه

تر از بايست توسط كشوري با توان مالي قوي پشتيباني شوند؛ همچنين مهمهاي تروريستي بدون شك ميتروريستي قرار دارند. اين گروه

ند. مبارزه با شوپشتيباني مالي، پذيرش و تأثيرگذاري نگاه ايدئولوژيك به اقدامات تروريستي آنها است كه تقريباً از يك منبع تغذيه مي

هاي خُرد ديگر از جمله اهم اهداف هاي اصيل اسالمي و برخي هدفگروه  افكني بين كشورهاي محور مقاومت، مبارزه با مذهب تشيع، تفرقه

ودي دهد كه بدون شك عربستان سعهاي تروريستي و اقدامات آنها نشان ميشود. نگاهي به اهداف گروهها در منطقه محسوب ميتروريست

هاي افراطي در منطقه است. اين كشور بيش از هر كشور ديگري خود مهمترين حامي مالي، آمادي )لجستيكي(، ايدئولوژيكي و تبليغاتي گروه

ن مقابل تشيع و حتي برخي فِرَق اهل سنت قرار دارد و به دنبال تأمي ينقطه  بيند. وهابيت حاكم بر عربستان درتحوالت منطقه مي يرا بازنده

 -)تاريخي تبارشناسانه رويكرد يك اتخاذ با دارند تالش مقاله اين نويسندگان افكني بين مذاهب اسالمي است. برخي از منافعش از طريق تفرقه

 به سعودي عربستان دولت خارجي سياست كه است آنهاست، اين نظر مد مقاله اين در كه ايكنند. فرضيه بررسي را موضوع اين تحليلي(،

 ديپلماسي ديگر، تعبير اند. بهكرده را تهديد سعودي عربستان امنيت كه است بوده الملليبين و ايمنطقه جريانات تحوالت و تأثير تحت شدت

 يكننده تهديدات، تعيين منبع و ماهيت سرشت، و است بوده« تهديد با مبارزه ديپلماسي»تاكنون،  تأسيس ابتداي از سعودي عربستان

 سعودي خارجي عربستان سياست امنيت در عنصر كه توان گفتمي بنابراين، است. بوده كشورها ساير قبال در شورك آن خارجي سياست

 .است بوده داراي نقش غالب

 هاي تروريستي عربستان در منطقهاشارهاي گذرا به اهم اقدامات و فعاليت معرفي اجمالي گروه تروريستي داعش واين نوشتار پس از 

  در منطقه خواهد پرداخت.  ز گروه تروريستي داعشداف عربستان سعودي از حمايت اترين اهبه مهم

 

 واقعگرایی  ي نوچارچوب نظري: نظریه -1
ها در نظام بين الملل اتخاذ ها و رويكردهايي كه دولتبا توجه به پيچيدگي و گستردگي مفهوم سياست خارجي و تنوع جهت گيري

ي سياست خارجي كشورها به كارگرفته شده است كه از آن ميان به نظريه نو واقع گرايي اشاره مي ي مطالعههاي مختلفي براكنند، نظريهمي

 شود.

كنت والتز مورد توجه تحليلگران سياست خارجي « واقعگرايي ساختاري»ي نوواقعگرايي يا هاي واقعگرا بيش از همه نظريهاز ميان نظريه

 ,Waltz)خارجي سياست نه است الملل بين سياستاي در باب كرر اعالم كرده كه نو واقعگرايي، نظريهقرار گرفته است. اگرچه خود والتز م

 آن بر و دانسته دفاع غيرقابل را موضع ، اين«المان»نظير واقعگراها از برخي حتي و نگرفته قرار قبول مورد، وي استداللاما . (71 :1979

خود  انكار، اين عليرغم كه اين دارد. مضافاًنمي باز خودش خاص خارجي ي سياستنظريه داشتن از را نوواقعگرايي چيز، هيچ كه است عقيده

 .اندبوده خارجي سياست تحليل و تدوين تجويز، درگير مكرر نوواقعگراها

 سياست مونپيرا را او نقطه نظرات بايستمي است، ارائه نداده خارجي سياست به راجع مستقلي و مشخص ديدگاه والتز كه آنجا از

 رساند. چاپ به« الملل بين تئوري سياست»عنوان  تحت كتابي 1979 سال در والتز كنت كرد. استخراج مطالب كتابش البالي از خارجي،

 -2 الملل هستند. بين نظام اصلي كنشگران هادولت -1كه:  اين بر مبني كالسيك، واقعگرايان اساسي، هايمفروضه اخذ با وي كتاب، اين در

 با مقايسه قابل كه الملل بين سطح در فيزيكي نيروي از مشروع يانحصار استفاده هيچگونه كه معنا )بدين است اقتدارگريز الملل، بين منظا

 سيستمي رويكرد و المللبين نظام از جديدي كنند، مفهوممي رفتار عقالني طور به هادولت كه اين -3 ندارد(. وجود باشد، هاداخلي دولت نظم

  .كرد ائهار

داند. در اين تعريف دو مؤلفه وجود دارد كه در ارتباط با يكديگر مي« واحدهاي در حال تعامل»و « ساختار»والتز نظام را مركب از 

ور سازد. اين مؤلفه به منظپذير ميي سراسري نظام است و تلقي نظام به عنوان يك كل را امكانكه مؤلفه« ساختار»شوند. يكي، تعريف مي

 .(Waltz, 1979: 79)گرايي و جدا كردن متغيرهاي سطح واحد از متغيرهاي سطح نظام، به كار گرفته شده است هايي از تقليلر

به دو معنا به كار رفته است: يكي به معناي روابط واحدها با يكديگر و دوم جايگاهي كه آنها در مقابل « تعامل»ي دوم، يعني مؤلفه

ز بر اين كنند( و تمركي واحدها با يكديگر )اين كه آنها چگونه تعامل ميعريف ساختار مستلزم فراموش كردن رابطهاند. تيكديگر اشغال كرده

كند، ياند(. تعامالت، چنان كه والتز درك ماند يا قرار گرفتهاست كه چگونه آنها در ارتباط با يكديگر قرار دارند )اين كه آنها چگونه ترتيب يافته

گيرد. اما اين كه چگونه آنها در ارتباط با يكديگر قرار گرفته و روشي كه آنها ترتيب يافته اند، خصوصيت واحدها ا صورت ميدر سطح واحده
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اي در تعيين ساختارهاي سيستم ها( نقش عمدهي سيستمي والتز، )دولت. در نظريه(Waltz, 1979: 80)نيست، بلكه خصوصيت نظام است 

از آنجا كه  .(Souva, 2005: 149)دهد اي نظام است كه بر كنش واحدها اثر گذاشته و به رفتار آنها شكل ميندارند، بلكه آن ساختاره

توان آن را بر اساس خصوصيات مادي نظام تعريف كرد. بلكه ساختار با ترتيب اجزاي نظام و با اصول آن ساختار يك مفهوم انتزاعي است، نمي

 ,Waltz)ها توزيع توانمندي -خصوصيت واحدها، ج -اصل نظم دهنده، ب -گيرد: الفر را در بر ميشود كه سه عنصر زيترتيب تعريف مي

1979: 81-82). 

مرجع »داند. يعني هيچ الملل را اقتدارگريز بودن آن مي،  والتز مهمترين ويژگي نظام بين«اصل نظم دهنده»در خصوص اصل اول يعني 

اي ندارند جز اين كه به اصل ها چارهرا وادار به تمكين كند يا امنيت را براي آنها فراهم كند. لذا دولت وجود ندارد كه واحدها« ي مركزيفائقه

ها به عنوان واحدهاي نظام سياسي گويد كه كاركردهايي كه دولت، به ما مي«خصوصيت واحدها»خودياري متوسل شوند. اصل دوم، يعني 

ندارند. در واقع آنها از نظر كاركردي، واحدهاي مشابهي هستند كه در جهت دستيابي به قدرت و امنيت رسانند، تفاوتي بين المللي به انجام مي

ها تكه بسيار اهميت دارد، ناشي از رفتار دول« هاتوزيع توانمندي»كنند. اما عنصر سوم در تعريف ساختار نظام بين الملل، با يكديگر رقابت مي

دهند، مشابه هستند نه در ها در وظايفي كه انجام ميير ساختار نظام است. وي اعتقاد دارد كه دولتي عملكرد و تأثنيست، بلكه نتيجه

گيرد، اي كه والتز از اين بحث مي. بنابراين، نتيجه(Waltz, 1979: 76- 97)تواناييشان براي انجام آنها؛ تفاوت در توانايي است نه در كاركرد 

 ي خشونت، اموراتها در سايهحاكم است و دولت« جنگ همه عليه همه»تدارگريز، وضع طبيعي هابز يعني اين است كه در نظام بين الملل اق

اي از زور استفاده كنند. البته اين بدان معنا نيست كه در اين نظام جنگ ها ممكن است در هر لحظهكنند؛ زيرا برخي دولتخود را اداره مي

بايست هميشه آماده باشند ها مياي اتفاق بيفتد، لذا دولتاست كه جنگ ممكن است در هر لحظهافتد، بلكه بدان معنمداوماً اتفاق مي

(Waltz, 1979: 102) به عبارت ديگر، زماني كه دولتي جهاني براي اجراي مقررات وجود ندارد و نا امني حاكم است، هر واحد ناچار است .

هاي متفاوت ساختار داخلي آنها، مشترك است و ها، بدون توجه به ويژگيي دولتهبراي هم« معماي امنيت»براي خود تأمين امنيت كند. 

عتقد داند و مبهترين راه تأمين امنيت، تالش جهت افزايش قدرت و توان ملي است. والتز، قدرت را بهترين وسيله براي رسيدن به امنيت مي

ها بدنبال كاالي ناياب امنيت هستند. بدين ترتيب ي    دولتلل وجود دارد، همهاست با توجه به معماي امنيتي كه در نظام اقتدارگريز بين الم

ي . در مجموع از ديدگاه والتز عامل تعيين كننده(Griffiths, 2007: 13)ها امنيت براي بقا است ي دولتهدف اصلي سياست خارجي همه

وندد و اي به وقوع مي پيتي است كه در نظام بين الملل و يا نظام منطقهها، ساختار نظام بين الملل يا به عبارتي تحوالسياست خارجي دولت

 علّي تأثيرات به كه در واقع نوواقعگرايي كند.الملل ميها را وادار به كنش در نظام بينامنيت تنها عنصر، انگيزه و محركي است كه دولت

 هادولت آنها اعتقاد داند. بهها ميدولت رفتار اصلي محرّك را جويي منيتا است، معتقد واحدها رفتار بر الملل نظام بين اقتدارگريز ساختار

 .(Souva, 2005: 151) هستند امنيت بيشينه سازي پي در

 

 تبارشناسی هویتی عربستان سعودي -2
 اريخي خانداني اتحاد تباشد. اين حكومت كه در نتيجههاي هويتي در منطقه خاورميانه ميحكومت عربستان سعودي يكي از حكومت

تشكيل شد، نوعي نظام سياسي ديني در  1332و در طي مبارزات طوالني در سال  1444آل سعود با خاندان محمد بن عبدالوهاب در سال 

ي مذهبي حنبلي است كه در اواسط قرن هجدهم ميالدي عربستان سعودي برقرار ساخت كه مبتني بر آيين وهابيت است. وهابيت، يك فرقه

( پايه گذاري شد. محمد بن عبدالوهاب معتقد بود، هر كس كه از مذهب حنبلي سلفي پيروي نكند 1473 -32د بن عبدالوهاب )توسط محم

دولت پادشاهي عربستان را بنيان 1332از اسالم خارج و واجب القتل است. بر اساس همين آيين مذهبي، عبدالعزيز ابن سعود توانست در سال 

جهاد( و آيين وهابيت  -)زور . محققان در فرايند تشكيل دولت سعودي بر دو عنصر نيروي نظامي(131: 1332قدم، )عطايي و منصوري مبگذارد

هاي مذهبي عبدالوهاب دو عنصري ها با آموزهاعتقاد دارد كه تركيب قدرت نظامي سعودي« ويليام اوچسن والد»كنند؛ چنان كه كيد ميأت

 اما. (Oschsenwald, 1981: 273)به آن بسياري از قبايل عربستان را تحت يك حاكميت درآورد. بودند كه عبدالعزيز توانست با توسل 

 اجبار كه است معتقد مثال، الرشيد عنوان به اند.قائل مضاعفي اهميت آن براي نويسندگان از برخي كه است حدي به وهابيت عنصر اهميت

 خصوص اشاره اين در وهابيسم نقش به بايستمي بلكه كرد،نمي تضمين را هايسعودسرزميني  گسترش تنهايي به نظامي نيروي از استفاده و

 اشغال وهابي، هايهآموز در جهاد اهميت زيرا بود؛ كرده فراهم سياسي تمركزگرايي براي جديدي انگيزه طرف، يك از وهابيسم»شود: 

 بخشيدن قدرت و مذهبي اشكال غيرارتدوكسي از عربستان كردن كپا وهابيت، آئين گسترش ساخت.مي پذيررا امكان اسالمي هايسرزمين

 براي كه ساخت جديد مجهز ابزاري به را سعودي رهبري بود. وهابيسم، وهابي جنبش اساسي هايعرب، خواست يجامعه ميان در شريعت به

 منطقه افزايش در را حضورش كه ساخت قادر را سعودي رهبري انسجام، اين برايند. بود اساسي بسيار هايسعود حاكميت يتوسعه و انسجام

 معناي به وهابي، اسالم هايآموزه پذيرش .دادمي آخرت در دنياي بلكه دنيا اين در فقط نه رستگاري نويد وهابيسم ديگر، طرف از دهد.

 توسل با عربستان رهبران اقع،و در .(Al-Rashid, 2002: 18-19)« بود شده داده نويد تصاعدي هايپاداش و تجاوزات وهابي از رهايي
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 به ايدئولوژيكي توجيه اين .كنند حكومت بايستمي   آنان چرا دادمي توضيح كه كردند فراهم ايدئولوژيكي توجيه يك مذهبي، آئين اين به

 چنان .است مذهبي هانديش همين نيز حاكميتشان تداوم اصلي علت و رودمي كار به قدرت به نسبت ادعايشان و مشروعيت اصلي منبع عنوان

 ايدئولوژي يك به را آن سعودي مقامات زيرا است؛ مذهبي آئين يك صرف از بيش چيزي سعود، آل براي وهابيت كه است معتقد كچيچيان كه

 هاافسانه از عناصري كه است سياسي و اجتماعي زندگي از شده ساخته ينظريه يك پادشاهي ايدئولوژي: »است وي معتقد. اندكرده تبديل

 آن، طريق از كه است عينكي و لنز ايدئولوژي اين .كنندمي  استفاده آن از ساده شكل به پيامشان انتقال براي كه گيردمي بر در را نمادها و

 هيپادشا ايدئولوژي رو، اين از گيرند.مي بهره مخاطبان ذهني هايبه ارزيابي دادن شكل براي آن از و شودمي ديده هنجاري شكل به جهان

 معرفي را آن از ناشي ارزشمند نتايج و هادهد. همچنين ارزشمي قرار انتقاد مورد و كرده مشخص كند،مي تلقي بار زيان رفتار را كه آنچه

 جامعه، در منابع براي تخصيص راهنمايي گيرد،مي قرار استفاده مورد سعودآل توسط آن هنجاري در نقش امروز كه ايدئولوژي اين كند.مي

 .(Kechichian, 2009: 48)« رژيم است منبع مشروعيت و اقتدار و حاكميتداري مناسب هايفيتكي

 

 تبارشناسی سياست خارجی عربستان سعودي -3
 هايهزينه و شرايطي هر در موجود وضع حفظ و خارجي انفعالي سياست سعودي عربستان دولت گذشته، دهه دو از بيش طي در

 غير رسمي و رسمي پايان زمان از دولت عربستان سعودي عملكرد است. ساخته دور خود استراتژيك اندازچشم از مرور به منطقه را در مترتب

 جايگزيني گرتجلي بارزي و مشخص طور به جهان عرب، در اجتماعي هايجنبش با رابطه در كشور اين اقدامات و باالخص سرد جنگ دو اين

: 1332است)دهشيار، آن بودن صورت توجيه پذير در موجود وضع برهم زدن در پيشقدمي و يانهگراكنش هايبا سياست انفعالي هايسياست

44) 

اي ، رهبران سياسي عربستان سعودي طلب ثبات و امنيت در محيط داخلي و منطقه1332گيري پادشاهي متحد در سال از زمان شكل

همان ابتداي تشكيل، باالترين اولويت يعني بقاي سيستم سياسي را در  هاي خود قرار دادند. ساختار سياسي حاكم ازي سياسترا بن مايه

اي است، در دستور كار قرار گرفته هايي كه از نظر تاريخي برخوردار از مشروعيت تودهتحقق دو هدف دانست. استحكام بخشيدن و تداوم ارزش

اي اند. در قلمرو منطقهر سامان دهي به مناسبات اجتماعي بودهها دبودند. رهبران مذهبي و سياسي به همين روي خواهان حاكميت آن ارزش

(. رهبران عربستان 133: 1332ترين گزينه ترسيم كردند)عطايي و منصوري مقدم، نيز رهبران سياسي، حفظ وضع موجود را براي خود مطلوب

يكا به اين نتيجه رسيدند كه نزديكي همه جانبه با آمر سعودي براي دستيابي به اين دو نياز حياتي، با توجه به كيفيت ظرفيت مادي و ارزشي

اي به دنبال تحليل جايگاه بازيگران استعماري پس از جنگ دوم شرايط را براي عربستان المللي و منطقهترين مسير است. فضاي بين مطلوب

موجوديت عربستان را به چالش كشيده بود،  تري يافت. همراه با جنگ سرد عربي كهسعودي به طوري رقم زد كه اين نزديكي اهميت وسيع

هاي اتحاد كرد. ارزشالملل وجود داشت كه به طور غير مستقيم و نيابتي موجوديت عربستان را تهديد ميجنگ سرد در سطح نظام بين

اي رهبر جبهه ضد هاي اين كشور در منطقه و اهداف پي گرفته شده كه حيات بخش رفتارهاي خاورميانهجماهير شوروي، نوع ائتالف

للي، المهاي هويت بخش مناسبات اجتماعي در عربستان را تهديدي جدي كردند. اين واقعيت بينداري بودند، ساختار سياسي و ارزشسرمايه

هاي ستسيا اي وتر با آمريكا و تالش مستمرتر براي حفظ ثبات منطقهعربستان را متوجه آسيب پذيري خود نمود كه به ضرورت نزديكي وسيع

المللي، افول پان عربيسم و به حاشيه رفتن ي معادالت بيناي را براي رهبران سعودي گريزناپذير ساخت. حذف شوروي از صحنهانفعالي منطقه

هاي ي سياستهاي مطلوب نظر را سرلوحهي ارزشرهبران پان عرب فرصت را براي عربستان به وجود آورد كه بسط نفوذ سياسي و اشاعه

هاي انفعالي را به كناري بگذارد و بازيگري فعال را پيشه سازد. آمريكا نيز به لحاظ منابع عظيم نفت عربستان كه براي قرار دهد، سياستخود 

ي عربستان در ثبات قيمت نفت و ثبات جريان مداوم سوخت تر نقش تعيين كنندهاستمرار توان باالي صنعتي غرب ضروري است و از همه مهم

 .(Niblock,2006: 41)هاي علني و ضمني خود قدرت مانور فراواني براي اين كشور به وجود آورده استا حمايتفسيلي، ب

 

 اي عربستانهاي عربی؛ آزمون سياست منطقهخيزش -4
برآمد.  خاورميانه يآغاز گرديد، عربستان سعودي درصدد بازيابي نقش خود در عرصه 2711با تحوالت اخير در خاورميانه كه از سال 

 يدهثر در آينؤكمك مالي و به راه انداختن جريان ايران هراسي در كشورهاي انقالبي سعي در ايفاي نقش م يبر اين اساس اين كشور با ارائه

اين كشورها دارد. همينطور با دخالت مستقيم و غير مستقيم در تحوالت كشورهاي درگير بحران داخلي همچون يمن، بحرين و سوريه به 

 بال ايجاد تغييرات به نفع خود است. دن

رسد عربستان سعودي در وراي اقدامات خود در رقابتي سخت با تركيه و قطر براي به دست آوردن رهبري جريان محافظه به نظر مي

ي وابسته هامكاري گروهتوان اين گونه بيان كرد. تقويت شبكه العربيه در مقابله با الجزيره قطر، عدم هكار منطقه است كه مصاديق آن را مي

http://www.rassjournal.ir/


 37 -13  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ارائه شد، عدم مشاركت فعال در حمايت از  2717به عربستان سعودي در لبنان با طرح آشتي ملي كه توسط تركيه و قطر در بحران سال 

مچون هاي خارج از چارچوب شوراي انتقالي هشوراي انتقالي سوريه كه مورد حمايت قطر و تركيه قرار دارند و در مقابل حمايت از گروه

خاورميانه است كه در اين مسير غير از  يهاي اخير به دنبال بازيابي نقش فعال خود در عرصهبايد گفت عربستان در سال در واقع  ها.سلفي

جريان مقاومت به محوريت ايران اين كشور به رقابتي براي به دست آوردن رهبري جريان محافظه كار با كشورهايي همچون قطر و تركيه وارد 

  (1331)آجورلو، شده است

هاي چند در ابتدا اين تحوالت برخالف خواسته هر .ي عربستان در جهان عرب بودهاي عربي آزموني براي سياست فعاالنهخيزش

عربستان پيش رفت و باعث شد در مصر، تونس و يمن متحدين اين كشور از قدرت ساقط شوند؛ اما عربستان با مديريت نيروهاي جهادي 

 .خواهي جوانان عرب را به كشاكش و جنگ قدرت داخلي تبديل كنددايتش سعي كرد موج آزاديتحت ه

گيري اين تحوالت در ي خليج فارس مانع از همهي نظامي در بحرين و كشورهاي حوزهاين كشور در ابتدا سعي كرد از طريق مداخله

قدم شد. در ادامه، سعي كرد با كمك به براي حمله به ليبي پيش ي نفوذش در خليج فارس شود. همچنين با فشار به سازمان مللحوزه

ثباتي را در منطقه دامن بزند. سرايت تحوالت به سوريه، اوج بازيگري عربستان بود. ها، بيهاي كالن به اين گروههاي جهادي و تزريق پولگروه

هاي جهادي از نقاط مختلف جهان تبديل را به بهشت حضور گروه اين كشور سعي كرد بيشترين استفاده را از فضاي ايجادشده ببرد و سوريه

 (.1332)جوكار،  سعود بودي ديگري براي سياست آلسازد. سقوط محمد مرسي و شكست اسالم اخواني در مصر نيز برگ برنده

كشورها منطقه را به جهنم هاي عربي در برخي از هاي افراطي توانست موج خيزشبر اين اساس، عربستان سعودي با حمايت از گروه

هاي نوبنيادگرا و حمايت عربستان از اين اي براي فعاليت گروهي تازههاي عربي عرصهخيزش .ها تبديل كندگري و خشونت جهاديافراط

پشت  ،ها ايجاد كرد. در حال حاضر، ديگر بر كسي پوشيده نيست كه دستگاه امنيتي عربستان سعودي تحت هدايت بندر بن سلطانگروه

هاي هنگفتي كه از راه فروش حدود ده ميليون بشكه نفت هاي تروريستي در عراق، سوريه، لبنان و يمن است. عربستان سعودي با پولعمليات

هاي بنيادگرا تبديل شده است و به تروريسم ي الزم براي آموزش و رشد گروهآوري سرمايهآورد، به محلي براي جمعدر روز به دست مي

 .زنددامن مي مذهبي

هاي تروريستي نوبنيادگرا از خاورميانه گذشته و به اروپا و روسيه رسيده است. تالش عربستان براي حمايت ي اقدام گروهاكنون عرصههم

گ جهادي هاي خودمختار روسيه، براي حضور در سوريه، عراق و لبنان )براي جناز نيروهاي وابسته به القاعده در كشورهاي اروپايي و جمهوري

  )همان(.نامند( باعث جذب اين نيروها از اقصي نقاط جهان براي حضور در خاورميانه شده استها را كفار و منحرفين ميعليه كساني كه آن

 

 داعش )دولت اسالمی عراق و شام( -5
و بازيگر غيررسمي ديگري در هاي اخير بيش از هر گروه هايي است كه طي ماهيكي از نام« دولت اسالمي عراق و شام»يا « داعش»

شود. در ادامه ضمن بررسي چگونگي المللي شنيده مياي و   بينهاي منطقهخاورميانه نامش نه تنها در عراق و شام بلكه در ميان رسانه

 اش در كشورهاي عراق و سوريه، بررسي خواهد شد.گيري، وضعيت عمومي و فعليتشكيل اين گروه، نحوه عضو

 

 تشکيل در عراق ریشه در افغانستان داعش: -5 -1
كنند؛ جايي كه ابومصعب الزرقاوي از زمان تأسيس داعش به يك دهه پيش تر از امروز و مكان آن را به سرزمين عراق منصوب مي

مان بيش از خبر داد. در اين ز« جماعت توحيد و جهاد»جهادي بنام  –رهبران القاعده، با ورودش به عراق رسماً از تاسيس گروهي سفلي 

ي اياالت متحده آمريكا و متحدينش سقوط كرده بود و پل برمر آمريكايي حكومت يكسال بود كه نظام بعثي تحت امر صدام حسين با حمله

با  2771دو ساله و موقتش را در اين سرزمين دائر كرده بود. عراقي بحراني و كامالً در حال گذار و بي ثبات، درست به مانند آنچه كه از سال 

كه هدف اعالمي آمريكا به افغانستان خطاب شده -القاعده  ي آمريكا به افغانستان رخ داده بود و همچنان ادامه داشت )و دارد(. لذا حمله

، ها حضور داشتندسعي بر واكنشي متقابل و ايجاد جهادي همه جانبه با اين كشور در سراسر خاورميانه و هر جاي ديگري كه آمريكايي  -بود

 ي شوروي به افغانستانو عمدتاً تحت تأثير دو عامل ايجاد، تقويت و حيات يافته بود نخستين آنها حمله 1397ي اي كه در دههداشت. القاعده

القاعده تحت حمايت مستقيم آمريكا و  1397ي بود و دومين آنها تأثير پذيري رهبرانش از وقوع انقالب اسالمي در ايران بود. هرچند در دهه

ها نيز اين گروه با نوعي سكوت قابل تأمل آمريكايي 1337ي ي دوم دههاش براي تنگ كردن عرصه بر شوروي بود در نيمهايمتحدين منطقه

ي اين كشور و برپايي حكومت اسالمي طالبان نقش قابل ها، دوشادوش گروه طالبان توانست در تسخير بخش عمدهو حمايت آشكار پاكستاني

 (.33: 1332فا كند)مركز مطالعات معاونت سياسي، توجهي را اي

سپتامبر دست كم در ظاهر امر اين گروه راديكال اسالمي در مقابل متحد و حامي پيشين اش يعني آمريكا قرار  11ي اما پس از واقعه

ان هاي آند و در اين سال درگيريتغيير نام دادن« دولت اسالمي عراق»دو سال پس از تشكيل به « جماعت توحيد و جهاد»گرفته است. گروه 
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تر ادامه يافت تا اينكه با حمالت گسترده 2779ها و دولت مركزي عراق بسيار شديدتر از قبل شد و اين وضعيت نسبتاً تا اواخر سال با آمريكايي

(، ابي عمر البغدادي 2771قاوي )ارتش آمريكا و تقويت نيروهاي تازه تأسيس نظامي و امنيتي عراق، تني چند از رهبران آنها از جمله زر

 ( كشته شدند.2717( و ابي حمزه المهاجر )2717)

نيز ادامه پيدا كرد اما در پايان اين سال كه مصادف با خروج تمامي نيروهاي نظامي و  2711روند تضعيف دولت اسالمي عراق در سال 

ي اندام بيش از پيش يافت. فضاي اي براي عرضهاين گروه مجال دوبارهرزمي آمريكا در عراق بود به دليل عدم توانايي كافي نيروهاي عراقي 

ي امنيتي طارق الهاشمي تشديد بيشتري يافت. و عمالً جديد اما با تعميق بحران و تنش ميان سياسيون عرب سني و شيعه عراق بر سر پرونده

تري نسبت به قبل كرد كه همين امر به طور مستقيمي فزوندولت اسالمي عراق در مناطق اهل سنت به سهولت بيشتري شروع به يارگيري ا

به اوج خود رسيد  2713شد. اين وضعيت در دسامبر  2713و  2712هاي دار در عراق طي سالمنجر به گسترش حمالت تروريستي دامنه

هاي ند و از آن زمان تا كنون درگيريچرا كه داعش توانست استان بزرگ االنبار واقع در غرب عراق و در مجاورت سوريه و اردن را تصرف ك

 (34تكفيري همچنان در حال انجام است)همان، -هاي سلفي شديدي بين ارتش عراق و اين گروه

 

 ايهاي منطقهداعش و رقابت قدرت -5 -2

 هاي تا پيش از بهار عربیرقابت -5 -2 -1
هايي اينچنيني در خاورميانه و ي نفوذ و قدرت مانور داعش و گروهگيري و افزايش دايرهاما يكي ديگر از مهمترين مسائلي كه به قدرت

اي از جمله عربستان سعودي، تركيه، سوريه، هاي سنتي منطقهبخصوص عراق و سوريه منجر شده است به افزايش رقابت و بعضاً تعارض قدرت

 يجاد شده است؛ نخست فروپاشي نظام دو قطبي در ابتداي دههگردد. اين امر هم تحت تأثير دو عامل ديگر ايپاكستان و ... با يكديگر باز مي

گرايي و رقابت كشورها براي بسط قدرت و نفوذ خود بود )كه همچنان و ورود نظام بين الملل به عصري جديد كه توأم با افزايش منطقه 1337

گردد كه عمالً منجر به حضور سپتامبر باز مي 11وريستي نيز ادامه دارد( و دوم به تحوالت و اتفاقات سريع خاورميانه پس از وقوع حوادث تر

ها در منطقه شد كه اين امر به بي ثباتي هر چه بيشتر اين منطقه و نيز بازتوليد اسالمگرايي راديكال به عنوان يك تر آمريكايينظامي گسترده

 (.1333گري انجاميد)پشنگ،اي به اين نظاميواكنش منطقه

عراق به اين نتيجه روشن منجر شد كه برخي از كشورهاي منطقه از جمله عربستان، تركيه، اردن و حتي خود  اين امر در كشوري نظير

هايي نظير دولت اسالمي عراق و مخالفين نظام جديد در اين كشور شدند تا مانع از استقرار دولت سوريه متهم به جانبداري و حمايت از گروه

يجاد كنند اي اها شوند و يا دست كم در راه اين استقرار مشكالت عديدهو تكثرگرايي مد نظر آمريكايينظام جديد مبتني بر نوعي دموكراسي 

اي شان از جمله ايران به تشديد همين سياست ها و زمان مورد نظر را افزايش دهند. حال رقابت همين كشورها با ديگر رقباي منطقهتا هزينه

هاي پنهان مهم سياسي ها از آن خود كردند و هم حمايتهم امكانات مالي قابل توجهي از قِبَل اين رقابت هاها منجر گرديد. در نتيجه اين گروه

گذاري در چنين سطحي ها و فضاهاي تنفسي ايجاد شده امكان و مجال ادامه حيات و تأثيرو ... را بدست آوردند كه طبيعتاً بدون چنين كمك

 كردند)همان(.را هرگز پيدا نمي

 

 اي پس از بهار عربی )بحران سوریه(هاي منطقهرقابت -5 -2 -2
ها در منطقه، شاهد بي ثباتي گسترده در اين كشور و فرو غلطيده شدنش اما از زمان آغاز بحران سوريه و تغيير برخي اتحادها و ائتالف

ي ثبات و امنيت در عراق يان نيروهاي برهم زنندهبه بحراني عميق و پيچيده هستيم. سوريه كه خود تا پيش از دچار شدن به بحران از حام

رفت و بارها به همين دليل از سوي دولت عراق با اعتراض )حتي در صحن علني سازمان ملل متحد( مواجه شد و حتي در انتخابات به شمار مي

مايت جدي به عمل آورد، اينك شاهد آن است در كنار تركيه و عربستان براي ممانعت از پيروزي شيعيان و كردها از ائتالف العراقيه ح 2717

ر اند و همين امر باعث گرديده است تا نيروهايي نظيكه متحدينش از جمله تركيه و عربستان خود كمر بر قتل نظام بعثي در اين كشور بسته

ا اي جديدتر راق و پاكستان منطقهبدين طرف( فرصت بيابند تا عالوه بر افغانستان، يمن، ليبي، عر 2711ي النصره و داعش )از سال جبهه

ي خود براي برقراري يك دولت اسالمي سلفي را به شامات نيز گسترش براي حضور و بسط نفوذ خود بيابند و تفكرات خشونت طلبانه

 (.1333دهند)پشنگ، 
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 وضعيت عمومی فعلی داعش -5 -3

 عراق -5 -3 -1
حضور دارند و از آنجا عمليات تروريستي در كل « االنبار»عراق به ويژه استان  هايعناصر داعش در مناطق محدودي از برخي استان

خانه را در عراق  1477نزديك به   2713ي دوم سال ها و آمار منتشر شده، نيروهاي داعش در نيمهدهند. بر اساس گزارشعراق را پوشش مي

ها ميان اقليت با باالرفتن تنش 2714اند. در اوايل ژانويه فر زخمي شدهن 3721نفر كشته و  1331اند. طي اين حمالت منفجر و ويران كرده

سني عراق و دولت اين كشور به رهبري نوري المالكي، گروه داعش كنترل بخش سني نشين و غربي فلوجه را در دست گرفت. عقب نشيني 

اده كرده و تمام شهر فلوجه و قسمتي از شهر الرمادي را  باعث شد نيروهاي داعش از اين فرصت استف« فلوجه»و « الرمادي»ارتش از دو شهر 

هاي فراوان پليس هاي ايست و بازرسي مبادرت كنند. اما سرانجام پس از درگيريبه تصرف خود در آورده و در اين دو شهر با ايجاد ايستگاه

 (.32: 1332عراق توانست وارد شهر فلوجه شود )مركز مطالعات معاونت سياسي، 

 

 سوریه -5 -3 -2
هاي جهادي مخالف با دولت سوريه تبديل شده است. اين گروه در مناطقي از ترين گروهتاكنون به يكي از اصلي 2713داعش از آوريل 

حضور دارند و در برخي از « ادلب»و « حسكه»، «حماه»، «حمص»، «ديرالزور»، «ريف دمشق»، «حومه الذقيه»، «حلب»، «رقه»هاي استان

شود شامل هزاران مبارز است كه اند. تعداد دقيق افراد اين گروه مشخص نيست، اما تصور مييز كنترل كامل را به دست گرفتهاين مناطق ن

دهند. اين گروه تروريستي هم اينك قدرت زيادي را كسب كرده و يكي از داليل آن مهارت و بخشي از آنها را جهاديون خارجي تشكيل مي

اند. عناصر داعش به خاطر شركت هاي مختلف و نبرهاي مختلف در اقصي نقاط جهان حضور داشتهاست كه در ميداني عناصر اين گروه تجربه

ها و نبردها عليه نظاميان اتحاد جماهير شوروي سابق به ويژه در افغانستان و پس از آن در عراق، ليبي و مناطق تحت نفوذ القاعده در جنگ

رسد، داراي هاي سنگين كه از مرزهاي تركيه و عراق به دست اين گروه  ميطر در اختيار داشتن سالحدر صحراي آفريقا و همچنين به خا

هاي مسلح سلفي به شمار آورد )مركز كنند كه داعش را بايد مادر ديگر گروهتجارب ويژه و بسياري هستند. به همين دليل برخي تأكيد مي

 (.33: 1332مطالعات معاونت سياسي، 

 

 قدامات تروریستی عربستان در منطقهاهم ا -6
هاي يتدهد. بيشترين فعالسوريه يكي از كشورهايي است كه پادشاهي سعودي براي سرنگوني دولت حاكم بر آن تالش زيادي را انجام مي

با  عربستان سعوديهاي تروريستي به اين كشور بوده است. همچنين اعزام تروريست و گروه يعربستان براي سرنگوني دولت اسد، در حوزه

اي كه بر اساس آمارها بيش شود به گونهها، باعث كشيده شدن افراطيون ديگر كشورها به سوريه ميهاي مادي و معنوي از تروريستحمايت

كشور هاي اين مفتي  همچنين  .(11/17/32خبرگزاري ايسنا، رويوران، نفر چچني در سوريه مشغول مبارزه با دولت اسد هستند ) 2777از 

ان دائمي سوريه در سازم ياند. بشار جعفري، نمايندهنموده   هاي شاياني با دادن فتوا به صدور تروريسم به سوريه در سه سال گذشته كمك

اند كه تحت فتواي شيوخ كشورهاي قطر و عربستان، دست به هاي دستگير شده، اعتراف كردهبرخي تروريست»ملل در اين باره اظهار داشت: 

عربستان سعودي و قطر به همراه برخي كشورهاي غربي به تأمين مالي و ديگر »وي در ادامه گفت: « زنند.دامات تروريستي در سوريه مياق

هاي تروريستي جنايات وحشتناكي را اين گروه .(19/17/32)رجانيوز، « پردازند كه بايد از اين امر خودداري شود.هاي مسلح ميمايحتاج گروه

اند. به عنوان مثال گروه تروريستي موسوم به دولت اسالمي عراق و شام )داعش( در نيمه در بيش از سه سال گذشته انجام داده در سوريه

اي را در حلب تيرباران كرد. اين گروه تروريستي همواره مخالف خبرنگاران و خبرنگار و فعال رسانه 17ماه سال جاري در يك جنايت دي

 .(14/17/32تابناك،  پايگاه خبريكند )فرد مخالف خود در اين عرصه را ربوده و تيرباران مي نويسندگان بوده و هر

است. در اين كشور كه زماني حاكماني سني  شده واقع تروريسم اعزام و عربستان خشم مورد كه است كشورهايي ديگر جمله از عراق 

ن قدرت اول را در دست گرفتند و اين مسئله مورد رضايت عربستان سعودي كردند، پس از حاكم شدن مردم ساالري، شيعيابر آن حكومت مي

هاي تكفيري فعال در عراق، نيست. لذا تروريسم به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف سياسي در اين كشور رشد و نمو كرده است. گروه

ها نظامي ديگر اين كشور اشاره كرد؛ يك سرلشگر ارتش و ده توان به تروراند كه مياقدامات تروريستي بسياري در اين كشور انجام داده

هاي اخير بوده است. البته طي ها در هفتههمچنين پرتاب چندين موشك به سمت استان كربال در آستانه اربعين از ديگر اقدامات تروريست

اند، اما در يكي دو ماه ت و ملت عراق انجام دادهها اقدامات جبران ناپذيري را عليه دولهاي مورد حمايت سعوديساليان گذشته تروريست

باشند. گروه تكفيري داعش عالوه بر سوريه وارد عراق و خصوصاً استان االنبار گذشته با تمركز بيشتر بر استان االنبار، به دنبال تجزيه عراق مي

دهد. نوري المالكي در خصوص تالش داعش براي قرار مياين كشور نيز شده و با هدف ضربه زدن به دولت نوري المالكي مردم بيگناه را هدف 

http://www.rassjournal.ir/


 37 -13  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ي از زد، يكسازي االنبار نميكرد و دست به پاكاگر ارتش سه هفته ديرتر اقدام مي»تجزيه عراق و پشتيباني كشورهاي حامي آنها، گفت: 

)روزنامه جمهوري اسالمي، « شناخت.ميت ميخليج فارس دولت خود گرداني را كه قرار بود در االنبار تشكيل شود، به رس يكشورهاي حوزه

توان به نزديكي اين استان به سوريه اشاره كرد ها از انجام اقدامات تروريستي در استان االنبار، مياز ديگر اهداف تروريست .(11: 11/17/32

   هتر پيش ببرند. ها تالش دارند بين عراق و سوريه فاصله ايجاد نموده تا اهداف خود را در سوريه بكه تروريست

ماه گذشته در اين كشور انجام شده است  لبنان ديگر كشوري است كه از خشم دولت سعودي در امان نمانده و ترورهاي كوري در چند

و متهم به انجام عمليات تروريستي در « هاي عبدا... عزامگردان» كه با دستگيري و سپس كشته شدن ماجد الماجد رهبر عربستاني گروه 

ا با ترور هابل سفارت ايران كه منجر به كشته شدن رايزن فرهنگي ايران در لبنان شد، نقش عربستان بيش از پيش آشكار شد. البته سعوديمق

 خبرگزاريشوهاني، هاي تروريستي پوشيده بماند )هاي اين كشور از گروهماجد الماجد پس از دستگيري به دنبال آن بودند كه راز حمايت

لبنان به وقوع پيوسته كه در بسياري از آنها رد پاي  يضاحيه  همچنين در چند ماه گذشته چندين انفجار تروريستي در  .(11/17/32ايسنا، 

 عربستان به خوبي قابل مشاهده است.

 يالديهاي تروريستي عربستان در امان نمانده است. در اواخر سال گذشته مروسيه ديگر كشوري است كه در سال جاري از سياست 

روسيه صورت گرفت كه انگشت اتهام را متوجه عربستان كرد. رئيس جمهور روسيه در پي انفجارهاي تروريستي كه « ولگاگراد»انفجارهايي در 

ند واهاند پاسخ دردناكي دريافت خپردازان اين حوادث بودههاي تحت فرمان عربستان كه نظريهدر ولگاگراد اتفاق افتاد تأكيد كرد كه تروريست

اين حوادث نياز به بررسي و تحقيق ندارد، زيرا به انفجارهاي لبنان، سوريه و عراق شبيه است و واضح است كه چه كسي »كرد. پوتين افزود: 

ين به جانيان فرصت نخواهم داد و پاسخ ما به زودي نقشه خاورميانه را تغيير خواهد داد و ا»در پشت پرده آنها قرار دارد. وي در ادامه گفت: 

سلطان رئيس دستگاه اطالعاتي عربستان اين در حالي است كه قبالً بندر بن .(11/17/32)سايت تابناك، « وعده من به فرزندان روسيه است.

 هايبه پوتين در خصوص ادامه حمايت از سوريه هشدار داده بود كه اگر روسيه به حمايت از سوريه ادامه دهد، رياض از نفوذ خود در ميان گروه

 افراطي حاضر در قفقاز استفاده خواهد كرد.

 

 داعش حمایت عربستان سعودي از گروه تروریستی علل -7
هاي مقاومت لبناني و ها و حضور گروهحمايت يهاي خود و به بهانهداعش در حال حاضر تنها گروه سلفي است كه به تالفي شكست

تروريستي به سفارت جمهوري اسالمي ايران  يست. انفجار سه بمب در ضاحيه و حملهجويانه زده اعراقي در سوريه، دست به اقدامات تالفي

 .باشدهاي روزانه در بغداد از جمله اقدامات داعش ميچنين انفجاردر بيروت و هم

من جمله منطقه  هاي امنيتيهايي به اين گستردگي و در اماكن مورد نظارت و تحت كنترل نيرواما آنچه مهم است اينكه انجام عمليات

تواند به تنهايي توسط يك گروه سلفي بدون حمايت و پشتيباني اطالعاتي و مالي يك نهاد قوي صورت گرفته باشد. با مروري به ضاحيه، نمي

دهي و سلطان، رئيس دستگاه اطالعاتي و امنيتي عربستان سعودي در شكلگيري داعش درخواهيم يافت كه نقش بندر بنشكل يتاريخچه

سلطان داد بندر بنسال گذشته سندي را منتشر كرد كه نشان مي« براثا»تاثيرگذاري بر اين گروه بسيار زياد بوده است. پايگاه خبري عراقي 

 (.3: 1332)رضاخواه،  داعش( در عراق را تعيين و عناصر آن را با سالح و پول تجهيز كرده بود)فرمانده جديد القاعده  دو سال پيش شخصاً

دارد النصره و داعش در سوريه اعالم مي يبا توجه به اختالفات زياد ميان جبهه (ايمن الظواهري)نين هنگامي كه رهبر القاعده چهم

كنند و اعالم جهاد در سوريه را دارد و داعش نبايد در سوريه دخالت كند، رهبران داعش اين دستور را رد مي يالنصره وظيفه يكه فقط جبهه

دهد كه خط دستور داعش متفاوت از رهبري القاعده است و دستورات چنان در سوريه باقي خواهند ماند و اين مسئله نشان ميهم دارند كهمي

 .شوداين گروه سلفي از خارج از مجموعه القاعده صادر مي

و هدايت آن توسط بندر  گيري گروه داعش توسط دستگاه اطالعاتي عربستاندهد، شكلداليل ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي

ل مطرح است كه هدف از أباشد. اما اين سوهاي عربستان سعودي در منطقه ميباشد و هدف اين گروه سلفي، پيشبرد راهبردسلطان ميبن

يل هاي تكفيري و تروريستي، دالدر خصوص چرايي حمايت عربستان از گروهاقدامات اين جريان در اين برهه از زمان در لبنان چيست؟ 

  بندي كرد. در ادامه به اهم اين داليل پرداخته خواهد شد.توان آنها را تقسيمگوناگوني مطرح است كه در چند دسته مي

 

 ايفعال منطقه عربستان به عنوان کنشگرنمایش   -7 -1

ي خود اتخاذ كرد. اين رويكرد كارانه را در روابط خارجها، عربستان براي حفظ ثبات ساختار سياسي خود، رويكردي محافظهبراي سال

سعود آل مذهبي -عربيسم كه در تضاد موجوديتي با هويت سياسيعربيسم ناصر تقويت شد. پانبا روي كار آمدن ناصر و طرح ايدئولوژي پان

ياست ل عربستان در سي آمريكا را به دنبال داشت. اين نزديكي به انفعاقرار داشت، نزديكي هرچه بيشتر عربستان سعودي با اياالت متحده
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در راستاي چنين سياستي بود كه عربستان در حمايت از رژيم سلطنت در يمن  .خارجي در راستاي حفظ وضع موجود در منطقه انجاميد

 .ساله در يمن شدشمالي، مقابل ناصر و كودتاچيان ايستاد و وارد جنگي پنج

عرب به ايفاي نقش بپردازد. همراه كار و كشورهاي پانجناح محافظه هاي متمادي سبب شد كه عربستان درجنگ سرد عربي براي دهه

 ردكالملل وجود داشت كه به طور غيرمستقيم و نيابتي موجوديت عربستان را تهديد ميبا جنگ سرد عربي، جنگ سردي در نظام بين

 (.44: 1332)دهشيار،

را نوعي تخفيف در جنگ سرد عربي دانست. با مرگ ناصر و نگاه توان پايان ناصريسم و مرگ ناصر را مي 1314شكست اعراب در جنگ 

اي بر عربستان سعودي كمتر شد؛ هرچند حضور معمر قذافي، صدام حسين و محور انور سادات، به عنوان جانشين ناصر، فشارهاي منطقهغرب

كرد. سقوط شوروي و پايان جنگ سرد، فشار از ميها، فشارها بر عربستان را همچنان حفظ عربيسم آنحافظ اسد، همراه با ايدئولوژي پان

الملل، الملل را نيز از دوش عربستان سعودي برداشت. از آنجا كه عربستان در طول جنگ سرد عربي و جنگ سرد در نظام بينجانب نظام بين

ي عمل وسيع عربستان در عناي عرصهقطبي و برتري اياالت متحده، به م به متحد راهبردي اياالت متحده تبديل شده بود، سقوط نظام دو

 .ي خاورميانه بودمنطقه

ي آمريكا، سعي كرد از در چنين چارچوبي بود كه با درآمدهاي كالن حاصل از فروش نفت، عربستان سعودي با حمايت اياالت متحده

هاي وهابيسم است( در سطح ا شاخصههاي خود )كه مبتني بر اسالم بنيادگرا بشده بيرون آيد و به بسط ارزشانفعال ساختاري تحميل

 .خاورميانه و جهان اسالم بپردازد

 

 نقش وهابيت در گسترش تروریسم توسط عربستان   -7 -2
ا دهد، توهابيت اقدامات سياسي خود را رنگ و بوي ديني مي ياي است، با كمك انديشهعربستان سعودي كه داراي ساختاري قبيله

د و ديگر شورا در جهان رقم بزند. اين نوع نگاه عالوه بر داخل به خارج نيز سرايت داده مي« ديكتاتوري ديني»بدترين نوع ديكتاتوري يعني 

برداري از نفوذ و تأييد علماي وهابي با گره سعود جهت بهرهشود. آلمذاهب اسالمي تكفير شده و اقدامات خشن عليه آنها جايز شمرده مي

و د»عبدالوهاب در پيمان معروف به اجراي منويات محمد بن يارضي خود، داعيه -طلبي سياسيتوسعه زدن حركت موسوم به اصالح دين به

سعودي، وهابيت، فرهنگ، آموزش و پرورش و نظام قضايي آن را شكل داده است. در نتيجه كم را در سر دارد. از زمان تأسيس دولت « محمد

ود وهابيت، معتقد ب يي عربستان تأثيرگذار بوده است. محمد ابن عبدالوهاب مؤسس فرقهگرايي سنتمايالت و جهات اسالم يو بيش بر همه

 يشهيمسلمانان با فاصله گرفتن از سلف صالح، كافر و مرتد شده و بايد جهت اصالح آنها همانطور كه پيامبر با كفار جنگيد، جهاد كرد. اين اند

تحاري با هدف كمك به اسالم واقعي رشد و نمو يابد و مبارزان با نيت قربه الي ا... اقدامات هاي تروريستي و انوهابيت باعث گرديده كه عمليات

  .(14: 1332)قلخانباز،خويش را انجام دهند

 

 نقش رویکردهاي سياسی عربستان در حمایت از تروریسم -7 -3

ارد؛ اما جاي د« مبارزان ميداني» يباشد، در انديشه هاي تروريستي شايد بيش از آنكه مورد نظر دولتمرداننگاه ديني به انجام عمليات 

هاي مادي و معنوي از اقدامات تروريستي در منطقه، به دنبال رسيدن به اهداف سياسي خويش هستند. دولتمردان سعودي در وراي حمايت

  پرداخته خواهد شد. اي و جهاني قابل بحث و تفسير است كه در ادامه به آنهاداخلي، منطقه ياين اهداف در سه حوزه

-تواند معيارهاي ارزيابي و شاخصكند كه هر يك ميملت سازي زنجيرهاي از مفاهيم را با خود حمل مي -فرآيند دولت داخلی: -الف

هاي اين فرآيند تلقي گردند كه اين فرآيند در عربستان سعودي شكل نگرفته است. حكومت عربستان سعودي به علت مطلقه بودن و مردمي 

هاي دروني كشورش را به بيرون سرايت داده و اذهان مردم را از توجه به مشكالت داخلي منحرف نمايد. در ساختار بودن سعي دارد تا بحرانن

قليلي هستند كه قدرت را در دست دارند و  يگونه دخالتي ندارند و تنها شاهد گردش نخبگان توسط عدهسياسي عربستان، مردم حق هيچ

شان، سعي دارند با به هم ريختن كشورهاي دموكراتيك و ايجاد ناامني براي منحرف كردن افكار عمومي از پيگيري حقوق اوليه اين عده قليل

 هاي عميقريخته جلوه دهند تا مردم به دنبال اعتراض و نارضايتي هم در اين كشورها، اين قبيل كشورها را در نظر مردمشان كشورهايي به

  .(11: 1332)قلخانباز،زيرا ممكن است ناامني جايگزين رفاه و آسايش شود در عربستان نباشند،

كند. در خصوص عراق، عربستان خود را اي سياست عربستان در هر كشوري با كشور ديگر كمي فرق ميدر بُعد منطقه اي:منطقه -ب

ند. كاي خويش ارزيابي ميزوا بودند، را به ضرر قدرت منطقهها در انداند و قدرت يافتن شيعيان در اين كشور كه دههسقوط صدام مي يبازنده

 يهمچنين با توجه به در پيش بودن انتخابات پارلماني در عراق در ماه آوريل سال جاري ميالدي، عربستان سعي دارد تا بر روند انتخابات آت

 اورد. تالشي كه در انتخابات قبلي به نتيجه نهايي منتج نشد واين كشور تأثير گذاشته و نتايج مورد دلخواه خود را از صندوقهاي رأي بيرون بي
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كرسي با  93با كسب « دولت قانون»كرسي موفق به تشكيل دولت نشد و  31و مورد حمايت عربستان عليرغم كسب « فهرست العراقيه»

ي به مد نشان دادن دولت نوري المالكي زمينه را براها موفق به تشكيل دولت شد. بنابراين عربستان تالش دارد تا با ناكارآائتالف با ديگر گروه

اين كشور است تا « سوري سازي»قدرت رساندن جناح مورد نظر خويش فراهم نمايد. از جمله ديگر اهداف عربستان در عراق تالش براي 

ت انتخابات، درگير ترورها و مشكال بدين گونه اگر حكومت مورد دلخواه رياض در انتخابات آتي قدرت را در دست نگرفت، حكومت شيعي پيروز

  اي نداشته باشد.داخلي باشد و فرصت به چالش كشاندن رياض را در سطح منطقه

داند كه با سرنگوني مي واسط جريان مقاومت در منطقه  يدر خصوص سوريه اوضاع به گونه ديگري است. عربستان، سوريه را حلقه

 هاي گذشته بهاي در سالكند. بر اساس اين انديشه كه توازن منطقهمقاومت در منطقه وارد ميمهلكي به جريان  ينظام حاكم بر آن ضربه

گيري بوده، اين كشور تالش دارد تا جريان رقيب در منطقه را تضعيف نمايد. همچنين در اين برهه عربستان زيان عربستان در حال شكل

امات تروريستي خود را در سوريه شدت بخشد و نتايج مورد دلخواه خود را كه كنار اقد 2تالش دارد تا جهت تأثيرگذاري بر روند نشست ژنو 

  رفتن اسد از قدرت است، دنبال نمايد.

مارس لبنان كه مورد حمايت عربستان  14لبنان كشور ديگري است كه عربستان درصدد به هم ريختن اوضاع داخلي آن است. جريان 

اي ان عدم تشكيل دولت جديد در اين كشور، قدرت را در دست گيرد. بحران در اين كشور كوچك مديترانهاست، اين روزها تالش دارد تا در جري

اند. عربستان سعي دارد تا با هاي خصمانه رقبا در منطقه شدهسياست يسياسي اين كشور پذيرنده يهاي عمدهكامالً وارداتي است و جريان

مارس تقويت نموده و همچنين مانع كمك شيعيان لبنان به نظام  9مارس را در مقابل جريان  14ان يناامن نمودن بخشهايي از لبنان، جر

  آورد. در لبنان به وجودهلل ا، تشكيالتي سني مذهب و شبيه حزبهللاحاكم بر سوريه شود. همچنين اين كشور سعي دارد تا با تضعيف حزب

ي عربستان در منطقه قرار دارد و ترور رايزن فرهنگي ايران در لبنان انگشت هاي تروريستايران ديگر كشوري است كه در مقابل سياست

هاي پي در پي، به دشمن ايران در اتهام را به سمت عربستان نشانه رفته است. عربستان كه روزي رقيب ايران در منطقه بود، پس از باخت

مه ايران را در موضع ضعف قرار دهد. لذا عالوه بر عواملي كه براي منطقه تبديل شده و تالش دارد تا با ضربه به جريان مقاومت بيش از ه

عراق، سوريه و لبنان مطرح شد، مهمترين هدف مشترك در همه كشورهاي پيش گفته، تضعيف جايگاه ايران در منطقه است. سوريه و عراق 

ها تالش دارند اين بازوها را از باشند كه سعوديمنطقه ميهاي مورد حمايت ايران در لبنان به منزله بازوهاي پرقدرت ايران در و برخي جريان

   .(11: 1332)قلخانباز، هاي خود را بر آنها حاكم نمايندكار انداخته و مهره

شود. عربستان ناراضي از رويكرد جديد در رويكردهاي تروريستي عربستان رنگ و بوي رويكردهاي جهاني نيز مشاهده مي جهانی: -ج

 ياي، و همچنين عربستان ناراضي از رويكرد اياالت متحده در قبال سوريه كه تا مرز حملهل ايران در خصوص موضوع هستهآمريكا در قبا

آمريكا در  هاينظامي عليه سوريه پيش رفت، باعث گرديده كه اين كشور با انجام اقدامات تروريستي به دنبال به شكست كشاندن سياست

و  نظامي به اين كشور ترغيب نمايد يهاي تروريستي در سوريه، آمريكا را به حملهدارد با گسترش عمليات منطقه باشد. لذا عربستان سعي

آمريكا را به حمايت از جناح مورد حمايت عربستان در اين كشور مجبور نمايد. در خصوص  ،هاي تروريستي در عراقهمچنين با انجام عمليات

هاي اين كشور از نظام اسد نبود، نظام حاكم بر سوريه تاكنون سقوط كرده بود. لذا كه اگر حمايتروسيه نيز عربستان بر اين عقيده است 

بايست منتظر انجام اقدامات تروريستي در داخل عربستان سعي دارد تا به روسيه تفهيم نمايد كه اگر به حمايت خود از اسد ادامه دهد، مي

  خاك خود باشد.
 

 ان از داخل به خارجتالش براي انحراف بحر -7 -4

شناسند. اين امر به دليل كار )اسالم بنيادگرا( ميدر ميان كشورهاي اسالمي و عربي، عربستان سعودي را با عنوان كشوري محافظه

 -يسپيوند تاريخي ميان محمد بن سعود و شيخ محمد بن عبدالوهاب است. پيوند اين دو باعث شد ابن سعود لقب امام را به عنوان رئيس سيا

 (.244: 1337)دكميجان، نظامي قبيله برگزيند و عبدالوهاب نيز به عنوان شيخ، يك ايدئولوژي مذهبي پاك ديني ارائه دهد

هاي نجد و حجاز شد. از اين طريق بود كه ملك ها در كل سرزمينرشيد، باعث برتري آنسعود در شكست هاشميان و آلموفقيت آل

وهابيون( از همان ابتدا نوعي )سعود با موحدين عربستان سعودي امروزي را تأسيس كند. پيوند آلتوانست كشور  1332سعود در سال 

اجتماعي را به دست  -سعود، قدرت مذهبيي قدرت سياسي آلي عربستان تحميل كرد. وهابيون در سايهايدئولوژي راست ديني را بر جامعه

در اين كشور، باعث شد عربستان 1339هاي نفت در سال زمان، پيدايش اولين چاهمها شد. هي دست آنگرفتند و زمام امور مذهبي قبضه

ي عربستان شاهد تغييرات اجتماعي ناشي از افزايش رفاه و طلبي غرق شود. از اين زمان به بعد، جامعهطي چند دهه، در وفور ثروت و رفاه

 .عود استسهاي بهداشتي و رفاهي حكومت آلافزايش جمعيت در لواي برنامه
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ي فلسطين در جهان عرب، سعي كردند هاي عربي به رهبري عربستان و قطر، برخالف حساسيت عمومي مردم نسبت به قضيهرسانه

ها را به صورتي عريان، علني كرد. هاي عربي اين رقابتاهلل را جايگزين احساسات ضداسرائيلي كنند. خيزشاحساسات ضدحماس و ضدحزب

 .قابت و جنگ نيابتي آشكار عربستان عليه ايران در بحرين، يمن، سوريه و لبنان هستيمدر اينجا ما شاهد ر

ميالدي باعث شد پادشاهي سعودي فشارهاي نوگرايي محيط را تجربه كند. ثروت رو  1347و  1317هاي افزايش ثروت و رفاه در دهه

يش درگير مسائل عربي و جهاني كرد. از بين رفتن تدريجي انزواي ها را بيش از پهاي امنيتي آن، سعوديبه رشد نفت پادشاهي و نگراني

 -( اين تحوالت سياسي241همان،اختياري پادشاهي، فرهنگ بنيادگرايانه را به رويارويي با يك محيط جهاني سريعاً در حال تحول واداشت.)

 .اجتماعي اين كشور به شدت گسترش يافت -يي نوسازي اقتصاداجتماعي و نوسازي پادشاهي در دوران ملك فهد تسريع شد و دامنه

گرايي، مانند ناصريسم، هاي رقيب اسالمگسترش يافت كه ايدئولوژي 1397و  1347هاي سعود در حالي در دههمخالفت بنيادگراها با آل

ب خصوص كه انقال كردند؛ به گرايي به عنوان ايدئولوژي رقيب واگذاربعثيسم و كمونيسم، در حال رنگ باختن بودند و عرصه را به اسالم

جهيمان »توان در اقدام انقالبي سعود را ميها عليه آلگرا داشت. اوج فعاليت اين گروههاي اسالمبخش براي گروهاسالمي ايران نيز تأثيري حيات

ستان گرايي نوين در عربج اسالمي مو، از رهبران بنيادگرا، در تسخير مسجد بزرگ كعبه ديد. اين حادثه طليعه«بن محمد بن سيف العتيبي

ي است ي متوسطگرايان شامل چندين هزار شهرنشين جوان و طبقهاي، اين طيف از اسالمگرايان سنتي و قبيلهسعودي بود كه برخالف اسالم

 (.212)همان، شودكه توسط وعاظ، معلمان و دانشجويان دانشگاهي مذهبي هدايت مي

گرايي تبديل شد، چون وابستگي كلي در جاي خود به يك عامل قوي در رشد اسالم 1337ي هجنگ دوم خليج فارس در ابتداي ده

پادشاه را به حمايت غرب به اوج رساند و در نتيجه، آن نيروهاي غالباً غيرمسلمان چندمليتي تحت رهبري آمريكا، در سرزمين مقدس اسالم 

 .گرايان را برانگيختين برد و خشم اسالمپياده شدند. اين پديده، مشروعيت مذهبي پادشاهي را از ب

عود ساي آلرو شد؛ از يك طرف مبناي وجودي و مشروعيت بخش حكومت قبيلهسعود با پارادوكسي اساسي روبهدر چنين فضايي، آل

اهاي با واكنش تند بنيادگربر حمايت از اسالم بنيادگرا بنا شده است. از طرف ديگر، اقدامات اصالحي پادشاهي سعودي براي مدرن كردن جامعه، 

 .مذهبي مواجه شده است
 

 اي با ایرانرقابت منطقه -7 -5

لشكركشي اياالت  ،2711ي يازده سپتامبر همراه با تغييراتي در نظم جهاني تحت رهبري اياالت متحده بود. حادثه 21ي اول قرن دهه

ي صدام حسين در عراق را به دنبال داشت. از اين تاريخ به بعد، نقشه متحده به خاورميانه و سقوط رژيم طالبان در افغانستان و سرنگوني

با  2773ي قبل از توان گفت خاورميانهاي كه ميگونهسياسي خاورميانه تغيير كرد و باعث بازتعريف معادالت سياسي در اين منطقه شد؛ به

 & Morton) در اين دوران نام برد« ي جديدخاورميانه»توان از عنوان ي پس از آن، تغييرات زيادي كرده است و ميخاورميانه

Andre,2011: 2) 

ي غرب و جنوب غرب را به دنبال ي ايران را از ميدان به در كرد و آزادي عمل ايران در جبههسقوط صدام حسين يك دشمن ديرينه

هاي شيعي، باعث شد نظامي در عراق بر سر كار آيد كه هي ايران در بين گروداشت. همراه با اين، وجود اكثريت شيعه در عراق و نفوذ گسترده

اي كه اين كشور دولت شيعي ابراهيم جعفري را به رسميت گونهتمايل زيادي به جانب ايران دارد. اين امر خشم عربستان را به دنبال داشت؛ به

 .نشناخت

ها ي اوج اين رقابتروزه نقطهوسهمنطقه هستيم. جنگ سيي عربستان با ايران در سطح از اين تاريخ به بعد، ما شاهد رقابت گسترده

اهلل لبنان را به ماجراجويي متهم كردند و تقصير جنگ را ي اسرائيل به جنوب لبنان، عربستان به همراه مصر و اردن، حزببود. در طول حمله

ي جديد اي براي توضيح آنچه خاورميانهوان جنگ سرد منطقهگران از آن به عنبر گردن اين گروه انداختند. بعد از اين جنگ، بسياري از تحليل

   (ibid: p,4) .خواندند استفاده كردندمي

ي عربستان سعودي را به اهلل باعث ترس از نفوذ ايران تا درياي مديترانه شد. اين امر واكنش خصمانهناكامي اسرائيل در حذف حزب

ي آمريكا نيز اين رقابت را رقابتي بين كشورهاي افراطي )ايران و محور دامن زد. وزير امور خارجه اي با ايران راهاي منطقهدنبال داشت و رقابت

را سرريز  2771ولي نصر، مشاور وقت باراك اوباما، جنگ  كار عربي( در خاورميانه ناميد.رو )عربستان و طيف محافظهمقاومت( و نيروهاي ميانه

سني در خاورميانه شده  -كند. وي معتقد است تبعات اين جنگ باعث تشديد رقابت شيعيريف مياي بعد از جنگ عراق تعهاي فرقهتنش

اي نيز رقابت عربستان و ايران در اين جنگ را نوعي توازن قوا در چارچوب روزه، عدهوسهاست. در كنار اين تفسير از تحوالت پس از جنگ سي

 هاي منطقه بعد از سقوطتعريفي كه از اين جنگ داشته باشيم، بايد پذيرفت كه واقعيتكنند. با اين وجود، هر تعريف مي سياست رئاليسم

 .(ibid: p,45) اي عربستان با ايران شده استهاي منطقهباعث تشديد رقابت 2771صدام و ناكامي اسرائيل در جنگ 
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هاي خودمختار روسيه، براي حضور در مهوريتالش عربستان براي حمايت از نيروهاي وابسته به القاعده در كشورهاي اروپايي و ج

نامند( باعث جذب اين نيروها از اقصي نقاط جهان براي ها را كفار و منحرفين ميبراي جنگ جهادي عليه كساني كه آن)سوريه، عراق و لبنان 

 .حضور در خاورميانه شده است

ايران و عربستان افزود. اين جنگ نيز نمايشگر تغييرات در اي هاي منطقهها و رقابتغزه نيز برگي ديگر بر تنش 2773-2779جنگ 

 .(Susser, 2009) لبنان بود 2771اي در خاورميانه و نمودي از همان روايت موجود در جنگ طبيعت سياست منطقه

جهان سني ناميدند  عربستان و مصر هرچند سعي كردند در بازسازي غزه كمك كنند، اما حماس را نيروي طرفدار ايران در نوار غزه و در

ي فلسطين از خود اعراب بيشتر توجه كه باعث نفوذ ايران، هم در جهان عرب و هم در جهان سني شده است. از طرفي، ايران نيز به مسئله

قطر،  هاي عربي به رهبري عربستان ودر چنين فضايي، رسانه .ي فلسطين شده استنشان داده و اين باعث تقويت نفوذ ايران در حل مسئله

اهلل را جايگزين ي فلسطين در جهان عرب، سعي كردند احساسات ضدحماس و ضدحزببرخالف حساسيت عمومي مردم نسبت به قضيه

ها را به صورتي عريان، علني كرد. در اينجا ما شاهد رقابت و جنگ نيابتي آشكار هاي عربي اين رقابتاسرائيلي كنند. خيزش احساسات ضد

 .(4: 1332)رضوي،ن در بحرين، يمن، سوريه و لبنان هستيمعربستان عليه ايرا

 

 نفع دولت بشار اسد تغيير موازنه جنگ و قدرت در سوریه به -7 -6
در مقابل  وهاي معارض در خاك سوريه متوقف شده هاي گروهجنگ داخلي در سوريه، به حالت فرسايشي تبديل شده و پيشروي 

هاي سلفي بر سر قدرت و تحت ن تحت تسلط مخالفان هر روز ادامه دارد. اختالفات داخلي ميان گروهپيشروي ارتش سوريه و انهدام اماك

عربستان سعودي طي اين  .ها در حال وقوع استاختيار گرفتن مناطق در حال افزايش است و در برخي از اين مناطق، جنگ ميان اين گروه

ها دالر و اعزام هزاران نيروي اسد مورد استفاده قرار داده است؛ هزينه كردن ميليارد براي سرنگوني دولت بشار تمام تالش خود رادو سال 

 (3: 1332)قاسمي،.كنون هيچ امتيازي نداشته استها تامبارز به سوريه براي سعودي

 

 امنی در شرایط کنونی لبنان ثباتی و ناایجاد بی -7 -7
دليل وجود اختالفات عميق ميان با توجه به عدم استقرار دولت ائتالفي در اين كشور بهامني در شرايط كنوني لبنان  ثباتي و ناايجاد بي

در  .گيري بگذاردثير چشمأهاي سياسي و مذهبي لبنان تتواند بر عميق شدن شكاف ميان گروهها كار دشواري نيست و ميها و جريانگروه

از سوي ديگر نبود  .اي بااليي دارديتي و سياسي، پتانسيل جنگ مذهبي و فرقهصورت عدم مديريت بحران، اين كشور نيز به لحاظ بافت جمع

سلطان به راحتي توانسته در اين كشور نفوذ كند و باشد كه داعش با كمك اطالعاتي بندر بندولت مقتدر و باثبات در لبنان عاملي ديگر مي

به سركردگي افسر اطالعاتي سعودي ماجد الماجد، كه مسئوليت حمله به دست به عمليات تروريستي بزند. فعاليت گروه سلفي عبداهلل عزام 

 .(3: 1332)خجسته،باشدهاي داعش در لبنان ميسفارت ايران را در بيروت برعهده گرفت، بخشي از فعاليت

 

 اي با غرب و آمریکاهسته يتوافق ضمنی ایران در مسئله -7 -8
اي با غرب هسته ين متضرر شده و احساس خطر كرده است توافق ضمني ايران در مسئلهمهم ديگري كه عربستان بسيار از آ ينكته 

كه ارتباط آمريكا با ايران به معناي آن است كه تا مدت زماني، ديگر تهديدي از  درستي اين واقعيت را درك كرده عربستان به ست.و آمريكا

اين امر، عربستان در منطقه براي مقابله با ايران، تنها خواهد ماند و تنها رژيمي كه جانب آمريكا عليه ايران نخواهد بود و در صورت استمرار 

 ها خواهند بود. ، صهيونيستتدانند، حاضر به همكاري با سعودي هاسدر منطقه براي مقابله با آنچه كه آنان، نفوذ ايران مي

اي به از سوريه است تا شايد در اين شرايط هم توانسته باشد ضربهامني به خارج  دنبال افزايش گستره جغرافياي نا سلطان بهبندر بن

 .اي كندهاي فرقهها و مناطق ديگري را نيز وارد درگيريهاي مقاومت بزند و هم بتواند سرزمينگروه

 

 چشم انداز آتی داعش در عراق و سوریه -8
لماني، دولت عراق كار سخت و دشواري در مقابله با داعش و نيز ديگر ي برگزاري انتخابات پاررسد در كوتاه مدت و در آستانهبه نظر مي

 يهاي مخالف استقرار نظم و امنيت در اين كشور خواهد داشت و تعداد حمالت و تالش هاي اين گروه براي تحت الشعاع قرار دادن پروسهگروه

هاي همچنان موجود تواند زمينهاين دولت در ميان مدت نمي هاي اخير خواهد شد. همچنينرأي دادن مردم بسيار بيشتر از روزها و هفته

ها و جرياناتي از اين قبيل طي بازده زماني ميان مدت داخلي و خارجي مؤثر بر بازيگري داعش در كشورش را از بين ببرد و لذا داعش و گروه

اين كشور استفاده كنند. وضعيت بلند مدت عراق كامالً اين توان را خواهند داشت تا از هر فرصتي براي نشان گرفتن ثبات سياسي و امنيت 
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تواند با افزايش توان نظامي و تحت تأثير نتايج برخورد طرفين در كوتاه و ميان مدت خواهد بود و اينكه دولت در گذار عراق تا چه ميزان مي

ننده هاي استفاده كخلي عراق از سوي ديگر، گروهامنيتي خود از يكسو و افزايش مشاركت اهل سنت و كاهش مشكالتش با آنان در سياست دا

 از اين اوضاع نابسامان را شكست دهد.

اي اي و داخلي وضع به گونهاي، منطقهاما در سوريه با توجه به پيچيدگي بيشتر بحران و تعدد بازيگران رسمي و غيررسمي فرامنطقه

تر براي كاهش سطح تنش و تعارض مي كه در ميان خود به يك توافق گستردهاي موجود تا ماداهاي منطقهرسد قدرتديگر است و به نظر مي

ي النصره خواهند توانست به حضور خود ادامه دهند و ديگر رقبا را به هاي تندرويي همچون داعش و جبههدر خاورميانه دست نيابند گروه

دل حكومتي ناشي از تفسيرهاي راديكال كه داعش و القاعده رسد هدف استقرار يك مچالش و جنگ بكشانند! اما آنچه كه مسلم به نظر مي

المللي اي و بيناز آن پيروي خواهند كرد در عالم عمل بسيار بعيد و دور از انتظار خواهد بود و چون اين امر همزمان يك خطر ملي، منطقه

هايي اي در مبارزه با گروههاي منطقهافزايش همكاري آيد در نتيجه به احتمال بسيار در ميان مدت شاهدي بازيگران به شمار ميبراي همه

ها برقراري حكومت اسالمي در عراق و شام در سطح يك روياي دور از دسترس نظير داعش خواهيم بود و اين بدان معناست كه براي داعشي

 باقي خواهد ماند.
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 گيرينتيجه

ها عليه هيئت حاكمه، سقوط شوروي ي اين گروهآميز و براندازانههاي خشونتو تالش 1397و  1347هاي گسترش نوبنيادگرايي در دهه

ي اول اي عربستان با ايران در دههو پايان جنگ سرد و خيز عربستان براي خروج از انزواي ساختاري در جهان عرب و تشديد رقابت منطقه

و  اينوبنيادگرايان داخلي را در سايه تغييرات ايجادشده در محيط اقدامش در فضاي منطقه ، باعث شده اين كشور بحران ناشي از21قرن 

جهت تقويت نفوذ خود در خاورميانه و جهان اسالم، به خارج منحرف كند. بر اين اساس است كه ما شاهديم عربستان سعودي براي گسترش 

هاي مذهبي در سراسر جهان سني دست زده است و لي از مساجد و مدرسهگري( به حمايت ماهاي منتسب به اسالم موحدين )وهابيارزش

آنچه كه هم اكنون در  .هاستي تالقي اين سياست سعوديآورد. بحران سوريه نقطههاي بنيادگرا به عمل مياي از گروهحمايت مالي گسترده

كه عربستان با احساس اين امر كه در منطقه تنها مانده و ديگر  گوياي اين مسئله مهم است (در لبنان و عراق منطقه شاهد آن هستيم )انفجار

عنوان  هاي كور زده تا حداقل بتواند نقش خود را بههاي عربستان مانند گذشته نيست، دست به انجام عملياتهاي آمريكا از سياستحمايت

در حال از دست دادن بازوي نظامي فرامرزي خود يعني داعش  اي حفظ كرده باشد. از سوي ديگر از آنجا كه در سوريه و عراقبازيگر منطقه

اي وارد كند و يك راهبرد باخت باخت را ت نيز ضربهمهاي مقاوهاي پيروز يعني گروهكند تا با به آتش كشيدن منطقه به طرفاست سعي مي

كند و سعي دارد تا اهداف نامشروع در منطقه حمايت مي امروز عربستان بيش از هر زمان ديگري از اقدامات تروريستي .در منطقه ترسيم نمايد

ي هاي ابتدايها پس از طالبان و القاعده در سالاي كه نسل دوم تروريستسياسي خود را از طريق بمب و مواد منفجره تأمين نمايد، به گونه

مچنان به صدور تروريسم به ديگر كشورهاي هزاره جديد ميالدي، در حال متولد شدن است. عربستان سعودي با دالرهاي سرشار نفتي ه

هاي اي خود همراه نمايد. اما ممكن است روزي گروههاي منطقهاي را با سياستدهد و تالش دارد تا كشورهاي فرا منطقهمنطقه ادامه مي

  هاي تروريستي شود.تروريستي مثل داعش به عربستان سرازير شوند و اين كشور خود گرفتار گروه

هاي تروريستي در منطقه، به چالش كشاندن قدرت جمهوري اسالمي گر اينكه، مهمترين هدف عربستان در پيگيري سياستنكته دي

بيند و مهمترين رقيب خود را برنده ايران در منطقه است. عربستان بيش از هر زمان ديگري توازن كنوني قدرت در منطقه را به ضرر خود مي

 اين دليل سعي دارد با حمايت از تروريسم، اين موازنه را به سود خود و به زيان ايران بر هم بزند. داند و بهاي ميتحوالت منطقه
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